
 
 

 

Maternal I – PLANO DE EXECUÇÃO – 2021 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

MATERIAL PLANO DE EXECUÇÃO DATA 

01 bloco de papel colorido com 120g/m2- 

formato/tamanho: 320mm x235 mm 

Usado para a construção das atividades dirigidas.                   TRIMESTRAL 

02 rolos de papel crepom - rosa Utilizado para atividade de arte e coordenação motora fina. TRIMESTRAL 

04 folhas de EVA liso – verde – amarelo  Utilizado para atividades artísticas e pedagógicas TRIMESTRAL 

02 folhas de EVA com glitter – dourado   Utilizado para atividades artísticas e pedagógicas TRIMESTRAL 

01 folha de EVA plush - verde Utilizado para atividades artísticas e pedagógicas. TRIMESTRAL 

02 folhas de papel pardo Utilizado para construção de murais e atividades coletivas. TRIMESTRAL 

03 folhas de papel micro ondulado - verde Utilizado para confecção dos envelopes de atividades. TRIMESTRAL 

04 folhas de papel chambril branco Utilizado para realização de atividade livre. TRIMESTRAL 

04 folhas de cartolinas brancas Utilizado para realização das atividades pedagógicas TRIMESTRAL 

03folhas de cartolinas dupla face- rosa – laranja - 

verde 

Utilizado para realização das atividades pedagógicas TRIMESTRAL 

02 folhas de cartolina laminada –  vermelha Utilizado para atividade lúdicas e dirigidas TRIMESTRAL 

01 pote de massa de modelar 500g Utilizado para atividade lúdica e coordenação motora fina TRIMESTRAL 

01 vidro de tinta guache de 250ml – rosa Utilizado para atividade lúdica e pintura livre TRIMESTRAL 

01 vidro de tinta acrílica 250ml brilhante – rosa Utilizado para atividade lúdica e artes plásticas TRIMESTRAL 

01 pacote de balão nº. 9 –rosa Utilizado para atividade lúdica / Brincadeiras dirigidas TRIMESTRAL 

01 caixa de giz de cera com doze cores Utilizado para atividade lúdica e movimento de pinça TRIMESTRAL 

02 lixas grossas Utilizado para atividade sensorial e textura TRIMESTRAL 

01 batedor para pintura - grande Utilizado para atividades de pintura TRIMESTRAL 

01 pincel chato nº20 Utilizado para atividades de pintura TRIMESTRAL 

01 tela para pintura 20X30 Utilizado para atividade artística TRIMESTRAL 



 

01 batedor para pintura Utilizado para atividade artística  

05 metros de TNT – azul claro Utilizado para desenvolver atividades de projetos 

pedagógicos. 

TRIMESTRAL 

01 caixa de cola colorida Utilizada para atividades de arte dirigida TRIMESTRAL 

05 pratos de papel – P03 - CRU Utilizado para realizar atividades de arte dirigida TRIMESTRAL 

01 rolo de barbante cru Utilizado para atividade de textura. TRIMESTRAL 

03 vidros de cola branca de 90 g Utilizado para atividades de colagem TRIMESTRAL 

03 refis de cola quente – grossa  Utilizado para fixar o material e produções de arte. TRIMESTRAL 

02 pacotes de palito de picolé ponta redonda Utilizado para trabalhar a coordenação motora TRIMESTRAL 

01 pincel nº 20 Utilizado para pintura TRIMESTRAL 





 

 


